
NOLIKUMS fotokonkursam „Mirklis profesij ā” 
 

MĒRĶIS 
 Veicināt bērnu un jauniešu aktivitāti, atspoguļojot profesiju daudzveidību Jēkabpils pilsētā un 

tverot mirkli kādā profesionālās darbošanās jomā 
ORGANIZATORS 
 Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs 
NORISES VIETA UN LAIKS 
 Jēkabpils, no 2013.gada 5.septembra līdz 27.septembrim plkst.15:00 
DAL ĪBNIEKI 
 Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi 
DARBU SAGATAVOŠANA 

• Fotokonkursa tēma „Mirklis profesijā”. 
• Konkursam iesniedzamajām fotogrāfij ām jābūt uzņemtām no 2013.gada 1.janvāra līdz 

27.septembrim. 
• Fotogrāfijas jāiesniedz A4 formātā (20x30 cm). 
• Fotogrāfijas var būt krāsainas vai melnbaltas. 
• Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 3 fotogrāfijas. 
• Fotogrāfija nedrīkst būt izveidota apvienojot vairākus attēlus. 
• Fotogrāfijas otrā pusē jānorāda darba nosaukums, 2-3 teikumu apraksts latviešu valodā, 

dalībnieka vārds un uzvārds, klase, izglītības iestādes nosaukums, telefona numurs. 
• Konkursam drīkst iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti  nepārkāpjot autortiesības un 

citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu 
uzņemas tā autors. 

• Fotogrāfij ā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai 
pastāvošo likumdošanu. 

DARBU IESNIEGŠANA 
 Darbi jāiesniedz līdz 2013.gada 27.septembrim plkst. 15:00 Jēkabpils Bērnu un jauniešu 

centrā, Brīvības ielā 258 (otrajā stāvā; Dzintra Lindāne, tel. 26013153, 
dzintra.lindane@inbox.lv) 

DARBU IZSTĀDĪŠANA 
 Fotogrāfijas tiks izstādītas Tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3, no 2013.gada 4.oktobrim līdz 

18.oktobrim 
DARBU VĒRTĒŠANA 

• Iesniegtos darbus izvērtēs konkursa organizatoru izveidota žūrija 5 cilvēku sastāvā 
atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem. 

• Darbu vērtēšana notiks trīs grupās: 
o pirmsskolas un sākumskolas grupa, 
o pamatskolas grupa, 
o vidusskolas grupa. 

• Žūrija vērtēs: 
o fotogrāfijas mākslinieciskā un tehniskā izpildījuma kvalitāti (kompozīcija, 

izpildījums, kopskats, uztveramība, kvalitāte utt.), 
o darba saturu (idejas oriģinalitāte, emocionālais aspekts, apraksts). 

• Visi konkursam iesniegtie darbi var tikt izmantoti publikācijās, atsaucoties uz autoru. 
• Fotogrāfijas ir autoru īpašums un tās var saņemt atpakaļ pēc 2013.gada 21.oktobra. 
• Rasu naidu, neiecietību vai vardarbību saturoši darbi tiks diskvalificēti un konkursā 

nepiedalīsies. 
REZULT ĀTI UN APBALVOŠANA 

• Konkursā tiks apbalvoti trīs labāko darbu autori katrā vecuma grupā. 
• Konkursa „Mirklis profesijā” uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti Karjeras nedēļas 

noslēguma pasākumā 2013.gada 11.oktobrī. 


